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Toàn bộ các Hành đều sinh trưởng theo chu kỳ như sau:

1. Thai (Hành khí mới bắt đầu kết tinh, thời kỳ gây mầm mống);

2. Dưỡng (Hành khí đang tăng lên, như con được nuôi trong bụng mẹ);

3. Trường Sinh (Hành khí được sinh ra, như trẻ con mới sinh, thời kỳ manh nha phát động của 

Hành);

4. Mộc Dục (Hành khí còn non yếu, như con còn ấu thơ, được tắm gội cho sạch sẽ, chân tay còn 

vô lực, không chống đỡ cầm giữ được gì cả, còn non yếu dễ chết, còn gọi là bại địa);

5. Quan đới (Hành khí đã lớn, như con đã lớn cho đội mũ);

6. Lâm Quan (Hành khí ở trong thời kỳ mạnh mẽ, tràng vượng, con phát triển được, như con trai 

đã trở thành thanh niên lớn khỏe đi làm quan, nên đương cần vị trí của Lâm Quan còn gọi là Lộc 

vị);

7. Đế Vượng (Hành khí vượng đến cực điểm, sắp sửa đi vào giai đoạn suy, gọi là vượng địa);

8. Suy (Hành khí bước vào giai đoạn bắt đầu suy yếu, là dư khí vì lúc đó khí thịnh của đế vượng 

vẫn còn sót lại);

9. Bệnh (Hành khí suy yếu lắm rồi, như già bị ốm đau);

10. Tử (chết, Hành khí tan);

11. Mộ (chôn vùi, tạo hoá thấu tàng, có dư khí, hồi quang phản chiếu);

12. Tuyệt (khí tuyệt, hoàn toàn hết không còn gì cả, còn gọi là tuyệt địa);
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• Vòng Bác Sĩ

Thiên

• Vòng Tướng tinh

• Vòng Thái Tuế

Địa
• Vòng TS Ngũ hành 

Cục

• Vòng TS Bản mệnh

Nhân



5

VÒNG SAO THÁI TUẾ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Vòng Thái tuế chính là vòng năng lượng địa chi năm sinh. Như ta biết hệ thống sao Thái 

tuế có 12 sao, gồm : 
1. Thái tuế,

2. Thiếu dương, 

3. Tang môn, 

4. Thiếu âm, 

5. Quan phù, 

6. Tử Phù, 

7. Tuế phá, 

8. Long đức, 

9. Bạch hổ, 

10. Phúc đức, 

11. Điếu khách, 

12. Trực phù.

Coi vòng Thái tuế là vòng năng lượng thì Thái tuế chỉ sự thái quá, mạnh quá, nên ứng với 

vị trí Đế vượng của năng lượng. Từ đó suy ra Bạch hổ chính là vị trí Trường sinh, Phúc đức 

là vị trí Mộc dục, Điếu khách ở vị Quan đới, Trực phù vị Lâm quan, Thiếu dương vị trí 

Suy, Tang môn vị trí Bệnh, Thiếu âm vị trí Tử, Quan phù vị trí Mộ, Tử phù vị trí Tuyệt, Tuế 

phá vị trí Thai, Long đức vị trí Dưỡng.
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•Bạch Hổ có tính chất Trường sinh rất mạnh, rất rõ, hạn gặp Bạch Hổ thường có những sự 

phát sinh đột ngột, mới mẻ, có hoạt động mới sinh ra, có nhiều việc phát sinh bận rộn khiến 

người ta phải hoạt động đến mệt mỏi.

•Phúc Đức có đặc tính yếu kém, phải cầu mong sự hỗ trợ, giúp đỡ, làm phúc, đó chính là 

đặc tính của Mộc dục, non yếu, bại, vô lực.

•Điếu Khách có tính khoe khoang khoác lác, đó là vì tương ứng vị trí Quan đới đang tiến 

tới, đi lên thịnh trị, gặp lúc thịnh mà ra vẻ, thể hiện.

•Trực Phù ở vị Lâm quan, nhưng lại nhiều cái xấu vì nó luôn đồng cung với Thiên Kiếp, 

ngôi sao rủi ro, xui xẻo.

•Thái Tuế vị trí Đế vượng rõ rồi, nó kích phát các tổ hợp sao rất mạnh, vì vị trí đó chứa 

mức năng lượng tối đa.

•Thiếu Dương ứng với vị trí Suy, chú ý là Thiếu dương đi sau Thái tuế nên luôn có sao 

Thiên Không chỉ sự đổ vỡ suy bại rất rõ.
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•Tang Môn ứng với vị trí Bệnh, nên Tang Môn có tính u buồn, không hoạt bát vui vẻ, khi 

đang yếu mệt bệnh tật thì người ta vui sao được.

•Thiếu Âm ứng với vị trí Tử, đặc tính kín đáo, khéo léo của Thiếu âm rất rõ, giống tính lý 

sao Tử.

•Quan Phù ứng vị trí Mộ, tính lý truyền thống sao này không có ý thu tàng nhưng sau này 

ta sẽ thấy nó có đúng các đặc tính đó.(Điếu khách vung phí, Quan phù giữ gìn cẩn thận)

•Tử Phù ứng với vị trí Tuyệt, thực tế Tử phù có ý nghĩa là buồn thảm, u uất, chính vì nó bị 

tuyệt khí, hết sức sống, hết năng lượng mà ra như vậy.

•Tuế Phá ứng vị trí Thai, Tuế phá được cho là có hành động chống đối, phá phách, thực ra 

chính vì đặc tính Thai nên Tuế phá u mê tăm tối, hành vi nhầm lẫn, trái khoáy, ngược đời.

•Long Đức ứng vị trí Dưỡng, điều này rất rõ, vì Long Đức có tính trợ giúp, cẩn thận, phù 

trì lâu dài.
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THÁI TUẾ: Hỏa

• Khinh người, lạnh lùng, không thích giao thiệp, ít cảm tình. Biết xét đoán, hay 

lý luận.

• Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, hội hợp: nói năng đanh thép, hùng hồn. Chủ: 

phú quí, uy quyền.

• Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt: kết hợp thành bộ Văn tinh: lợi ích cho việc làm 

ăn, học hành, thi cử, cầu công danh.

• Gặp Đà, Kỵ: ngăn trở mọi công việc, gây rắc rối, tổn hại đến công danh, quyền 

thế, tài lộc. Chủ: thị phi, kiện cáo, tranh chấp, giam cầm, bệnh tật, tang thương.

• Gặp Sát tinh: chiết giảm phúc thọ, tổn hại đến công danh, quyền thế, tài lộc. 

Gây ra nhiều sự chẳng lành. Chủ: thị phi, kiện cáo, tù tội, bệnh tật, tai nạn, tang 

thương.

• Cung Mệnh có Tuế, Cái, Tọa thủ đồng cung: ăn nói kiêu kỳ.
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THIẾU DƯƠNG: Hỏa

THIẾU ÂM: Thủy

• Thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ những bệnh tật, tai họa 

nhỏ.

• Thiếu dương gặp Nhật sáng sủa đồng cung: rất rực rỡ tốt đẹp. Đây, Thiếu âm ví 

như mặt trăng thứ hai.

• Thiếu dương hay Thiếu âm gặp Khoa, hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu: kết hợp 

thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khổn phò nguy: giải trừ bệnh tật, tai họa.
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QUAN PHÙ: Hỏa
• Biết xét đoán, lý luận. Hay giúp đỡ. Chủ: thị phi, kiện cáo, những việc có liên quan 
đến pháp luật.
• Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm.
• Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm.
• Gặp Xương, Khúc, Tuế: lợi ích cho những việc có liên quan đến pháp luật.
• Gặp Liêm, Tang, Hổ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Tác họa một cách khủng 
khiếp. Chủ: bệnh tật, tai nạn, tang thương, thị phi, kiện cáo, tù tội.
• Gặp Tuế, Đà, Kỵ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Gây rắc rối, ngăn trở mọi việc.
Chủ: thị phi, kiện cáo, giam cầm.

TỬ PHÙ – TRỰC PHÙ: Hỏa
• Buồn thảm. Chủ: tang thương. Gây rắc vối, ngăn trở mọi việc.

TUẾ PHÁ: Hỏa
• Ngang ngược, phá tán.
• Cung Mệnh, Thân có tuế, Phá Tọa thủ: răng xấu, hay đau
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QUAN PHÙ: Hỏa
• Biết xét đoán, lý luận. Hay giúp đỡ. Chủ: thị phi, kiện cáo, những việc có liên quan 
đến pháp luật.
• Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm.
• Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm.
• Gặp Xương, Khúc, Tuế: lợi ích cho những việc có liên quan đến pháp luật.
• Gặp Liêm, Tang, Hổ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Tác họa một cách khủng 
khiếp. Chủ: bệnh tật, tai nạn, tang thương, thị phi, kiện cáo, tù tội.
• Gặp Tuế, Đà, Kỵ: tổn hại đến công danh, quyền thế. Gây rắc rối, ngăn trở mọi việc.
Chủ: thị phi, kiện cáo, giam cầm.

TỬ PHÙ – TRỰC PHÙ: Hỏa
• Buồn thảm. Chủ: tang thương. Gây rắc vối, ngăn trở mọi việc.

TUẾ PHÁ: Hỏa
• Ngang ngược, phá tán.
• Cung Mệnh, Thân có tuế, Phá Tọa thủ: răng xấu, hay đau
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Cuốn Tử-Vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương có nói : ” Môn Tử-Vi khoa tính tình 

học tiềm ẩn “, 

Muốn tìm hiểu tính tình của một bản số, ta nên vẽ ra 3 vòng Tam hợp là :

- Vòng Thái Tuế : tượng trựng tư tưởng của mình.

- Vòng Thân : Tượng trưng hành động của mình.

Vòng Thái Tuế là Tam hợp của ba cung có tên giống địa chỉ năm sinh. Vòng 

Mệnh là Tam hợp của ba cung an Mệnh, cung Quan Lộc và cung Tài Bạch. 

Vòng Thân là tam hạp của ba cung liên quan với cung an Thân. Sau đó, ta ghi 

nhận ngũ hành của mỗi vòng :

- Hợi Mão Mùi là Mộc;

- Dần Ngọ Tuất là Hỏa;

- Thân Tí Thìn là Thủy;

- Tỵ Dậu Sửu là Kim.
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1. Vòng Mệnh cùng hành với vòng Thái Tuế, còn Vòng Thân ở thế ngũ hành tương 

khắc, là người ngụy quân tử nói hay mà làm điều ác hiểm (giống như vai trò Nhạc 

Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Văn sĩ Kim Dung)

2.

Vòng Thân cùng hành với vòng Thái Tuế, còn Vòng Mệnh ở thế ngũ hành tương 

khắc, là người nói dữ dằn nhưng hành động lại quang minh chính trực (như mẫu 

người Từ Hải trong truyện Kiều)

3.

Vòng Mệnh, Vòng Thân cùng hành với vòng Thái Tuế : tốt nhất, quân tử chính 

danh.

4.

Vòng Mệnh cùng hành với Vòng Thân nhưng xung khắc ngũ hành với vòng Thái 

Tuế, là người chung thân bất mãn, lãnh tụ của đối lập, thích nghi và làm điều 

ngang trái.
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5. Vòng Thái Tuế sinh xuất vòng Mệnh nhưng Vòng an Thân lại sinh nhập Vòng 

Thái Tuế, là mẫu người cực kỳ khôn ngoan, chủ trương nhượng bộ trong lý thuyết 

rồi lấn lướt trong hành động.

6. Vòng Mệnh cùng hành với Vòng Thân nhưng sinh nhập vòng Thái Tuế là người 

luôn chủ trương lấn lướt tha nhân, chuyên nghĩ và xếp đặt chuyện ăn người, mẫu 

người tham vọng.

7. Vòng Mệnh cùng hành với vòng Thân nhưng được Vòng Thái Tuế sinh xuất là 

người hiền lành đến nhu nhược, luôn cam phận thiệt thòi (một sự nhịn, chín sự 

lành).

8. Vòng Mệnh sinh nhập Vòng Thái Tuế, rồi Vòng Thái Tuế sinh xuất Vòng Thân là 

người nói hay làm dở, nói nhiều làm ít đa lý thuyết, thiếu thực hành, dốt hay nói 

chữ.
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Tượng của ngũ hành:

• Dương mộc Giáp tượng là cây rừng.

• Âm Mộc Ất tượng là hoa mầu.

• Dương Hỏa Bính tượng là mặt trời.

• Âm Hỏa Đinh tượng ngọn đèn.

• Dương Thổ Mậu tượng đất khô cằn.

• Âm Thổ Kỷ tượng đất trồng trọt.

• Dương Kim Canh tượng đồ kim khí cứng như kiếm...

• Âm Kim Tân tượng đồ trang sức kim mềm như vòng, tiền kim loại...

• Dương Thủy Nhâm tượng nước nói chung.

• Âm Thủy Quý tượng chất lỏng khác như nhựa cây...
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1. Giáp: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là là Hợi Tý Sửu Dần Mão Mão Thìn 

Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất

2. Ất: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy - Bệnh 

- Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu Tý Hợi Tuât 

Dậu Thân Mùi

3. Bính: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Dần Mão Mão Thìn Tị Ngọ Mùi 

Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu

4. Đinh: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Dậu Thân Mùi Ngọ Tị Thìn Mão 

Dần Sửu Tý Hợi Tuât

5. Mậu: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Dần Mão Mão Thìn Tị Ngọ Mùi 

Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu
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6. Kỷ: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy - Bệnh 

- Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Dậu Thân Mùi Ngọ Tị Thìn Mão Dần Sửu 

Tý Hợi Tuât

7. Canh: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Tý 

Sửu Dần Mão Mão Thìn

8. Tân: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Tý Hợi Tuât Dậu Thân Mùi Ngọ Tị 

Thìn Mão Dần Sửu

9. Nhâm: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần 

Mão Mão Thìn Tị Ngọ Mùi

10. Quý: Trường Sinh - Mộc Dục - Quan Đới - Lâm Quan - Đế Vượng - Suy -

Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng là Mão Dần Sửu Tý Hợi Tuât Dậu 

Thân Mùi Ngọ Tị Thìn
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BÁC SĨ: Thủy
• Thông minh, khoan hòa, nhân hậu. Lợi ích cho việc học hành thi cử. Giải trừ bệnh tật.

LỰC SĨ: Hỏa
• Có sức khỏe, mạnh bạo, nhanh nhẹn. Hay ăn uống
• Chủ: uy lực.
• Gặp sao tốt đẹp: làm cho tốt đẹp thêm. Đem những sự may mắn đáng mừng đến một 
cách nhanh chóng.
• Gặp sao xấu xa: làm cho xấu xa thêm. Đem những sự chẳng lành đến một cách nhanh 
chóng.

THANH LONG: Thủy
• Vui vẻ, hòa nhã. Lợi ích cho việc cầu công danh,cưới hỏi, sinh nở. Giải trừ những bệnh 
tật tai họa nhỏ.
• Tọa thủ tại Tứ Mộ, gặp Kỵ đồng cung – đây, Thanh Long ví như rồng xanh ẩn trong 
đám mây năm sắc: rất rực rỡ tốt đẹp. Chủ: phú quí, uy quyền, đem lại nhiều sự may 
mắn đáng mừng.
• Gặp Lưu đồng cung – đây, Thanh Long ví như rồng xanh vùng vẫy trên sông lớn: rất 
rực rỡ tốt đẹp. Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh.
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TƯỚNG QUÂN: Mộc

• Can đảm, dũng mãnh, hiên ngang, kiêu căng, có óc lãnh tụ, thích cầm đầu. 

Lợi ích cho việc cầu công danh.

• Chủ: uy quyền, những việc có liên quan đến quân sự.

• Gặp Thiên, Tướng đồng cung: uy quyền hiển hách.

• Gặp Tuần, Triệt án ngữ, ví như ông tướng cụt đầu (Đoản đầu Tướng quân): 

tổn hại đến công danh, quyền thế. Chủ: sự truất giáng, bãi cách. Chủ: tai nạn, 

xe cộ hay dao súng, sát hại rất khủng khiếp.

• Đàn bà mà cung Mệnh có tướng Tọa thủ: hay ghen tuong, hay lấn át chồng.

TẤU THƯ: Kim

• Vui vẻ, nói năng khôn khéo. Lợi ích cho việc làm văn, đàm luận và đàn hát.
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PHI LIÊM: Hỏa

• Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhưng không lợi ích cho việc sinh nở.

• Gặp nhiều sao tốt đẹp: đem những sự may mắn đáng mừng đến một cách 

nhanh chóng.

• Gặp nhiều sao xấu xa: đem những sự chẳng lành đến một cách mau chóng.

• Gặp Việt, Hỏa, Linh, Hình: ví như mũi tên hòn đạn. Chủ: sự đâm, chém, bắn, 

giết.

• Tọa thủ tại cung Tử tức: giảm bớt số con.

• Tọa thủ tại cung Huynh đệ: giảm bớt số anh, chị em.

HỈ THẦN: Hỏa

• Vui vẻ. Đem lại những sự may mắn đáng mừng. Lợi ích cho việc cưới hỏi.

• Gặp Long, Phượng: rất rực rỡ tốt đẹp. Chủ: sự vui mừng. Lợi ích cho việc thi 

cử, cầu công danh, cưới hỏi, sinh nở.
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BỆNH PHÙ: Thổ (đới Mộc)

• Đau yếu, buồn rầu. Chủ: bệnh tật.

• Cung Mệnh có bệnh Tọa thủ: ốm yếu, da xanh xao vàng vọt.

• Cung Mệnh hay cung Tật ách có Bệnh Tọa thủ lại gặp Đào, Hồng, Riêu hội 

hợp: chắc chắn là mắc bệnh phong tình.

PHỤC BINH: Hỏa

• Gặp nhiều sao tốt đẹp: hay giúp đỡ, phò tá. Chủ: những việc có liên quan 

đến quân sự.

• Gặp nhiều sao xấu xa: giam quyền, hay lừa đảo, trộm cắp. Chủ: những việc 

ám muội, hãm hại.

QUAN PHÙ: Hỏa

• Gây rắc rối, phiền nhiễu. Ngăn trở mọi công việc.
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Vòng Tràng Sinh này diễn tả sự thịnh suy của ngũ hành cục. 

Sự thịnh suy này được diễn tả thông qua sự hưng thịnh hay suy trầm của cá nhân 

cũng như của cha mẹ, anh em, vợ con, gia tộc, bạn bè về mọi mặt (như phúc, lộc, 

thọ, hạnh phúc).

Luận đoán các sao trong vòng Tràng Sinh thì cần chú ý đến vị trí của sao này tại 

cung nào và căn cứ vào sự thịnh suy của ngũ hành cục cùng ý nghĩa của nó với sự 

kết hợp các sao khác. 

Nhiều người sử dụng phân chia vòng Tràng Sinh thành các tam hợp như Sinh 

Vượng Mộ, Mộc Suy Tuyệt, Đới Bệnh Thai, Lâm Tử Dưỡng nhưng theo thiển ý 

chúng ta không nên xét các sao của vòng Tràng Sinh trong tam hợp thì hợp lý 

hơn, ví dụ khi gặp Tràng Sinh tọa thủ tại cung thì khi coi cung này ta chỉ căn cứ 

vào Tràng Sinh mà luận đoán chứ không xét đến sao của vòng nằm trong tam hợp 

của Tràng Sinh là Mộ, Vượng hay xung chiếu là Bệnh hay nhị hợp là Lâm Quan 

hoặc Tuyệt. Như vậy cách Mã gặp Tràng Sinh có nghĩa là Mã và Tràng Sinh đồng 

cung, chứ không thể coi là Mã và Tràng Sinh xung chiếu vì trường hợp này là 

cách Mã Bệnh.
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Vị trí tốt xấu của các sao thuộc vòng Tràng Sinh: 

Nhìn chung từ Thai Dưỡng, Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế 

Vượng thì tốt hơn Suy, Bệnh,Tử, Mộ, Tuyệt. Cụ thể:Thai, Dưỡng: hành khí có tác 

dụng khá tốt;

•Tràng Sinh, Lâm Quan, Đế Vượng: hành khí hưng thịnh, có tác dụng rất tốt, nhất 

là Tràng Sinh và Đế Vượng;

•Mộc Dục, Quan Đới: hành khí cần kết hợp với sao tốt thì mới tốt, gặp sao xấu dễ 

đưa đến phúc lộc không bền, mau tàn, mang đến tai họa, nhất là Mộc Dục. Nơi 

Mộc Dục thủ thường gọi là bại địa. Phú có câu Sinh phùng bại địa phát dã hư hoa 

nghĩa là tuy phát nhưng không bền vững

•Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt: hành khí không có tác dụng tốt, xấu nhất là Tử, Tuyệt. 

Đỡ xấu nhất là Mộ vì là dư khí.
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TRƯỜNG SINH: Thủy
• Nhân hậu, từ thiện, có độ lượng. Gia tăng phúc thọ. Lợi ích cho việc sinh nở. 
Chủ: bền vững, lâu dài.
• Tọa thủ tại Dần, Thân, Tỵ gặp Mã đồng cung: làm cho mọi công việc được dễ 
dàng, chóng thành tựu. Đem lại nhiều sự may mắn đáng mừng. Chủ: công danh, 
quyền thế.
• Tọa thủ tại Hợi gặp Mã đồng cung: chủ sự trắc trở, vất vả không lợi ích cho việc 
cầu công danh.
• Tọa thủ tại cung Tật ách, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp: có bệnh tật, 
đau yếu lâu khỏi.

MỘC DỤC: Thủy
• Hay thay đổi, canh cải, chán nản, bỏ dở công việc. Dâm dật, u mê, nhầm lẫn. 
Chủ: sự tắm gội, làm giáng, sự đi xa.
• Gặp Đào, Hồng, Riêu, Cái: chủ bệnh tật, tai họa do sắc dục gây ra.
• Cung Mệnh có Mộc tọa thủ, nếu không gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, tất 
chuyên về công nghệ, thợ làm vàng bạc, thợ rèn.
• Cung Mệnh vô Chính diệu có Mộc hoặc tọa thủ, hoặc xung chiếu: hay bỏ dở 
công việc, học hành gián đọan, dù có học nhiều cũng không thành tài.
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QUAN ĐỚI: Kim
• Ham thích công danh. Chủ: chức vị, quyền thế.
• Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: gây rắc vối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.
• Gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh, ví như sợi dây thắt cổ. Chủ sự trói buộc, tự ải.

LÂM QUAN: Kim
• Khoe khoang, thích làm giáng, lấy điện, nói năng kiểu cách.
• Gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: chủ sự phát đạt, vui vẻ.
• Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: chủ sự phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

ĐẾ VƯỢNG: Kim
• Uy nghi, đường bệ, vui vẻ, nhân hậu, từ thiện. Gia tăng phúc thọ, giải trừ bệnh tật, 
tai họa, lợi ích cho công danh, quyền thế, tài lộc. Chủ: sự sinh sản nhiều và mau 
chóng: sự thịnh đạt.
• Cung Mệnh, Thân có vượng tọa thủ, gặp Tử Vi đại ca: có tài lãnh đạo.
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SUY: Thủy
• Yếu đuối, hèn kém. Chủ: sự sa sút, suy bại.

BỆNH: Hỏa
• Đau yếu, suy nhược, buồn rầu, khờ khạo, hay nhầm lẫn. Chủ: bệnh tật.

TỬ: Thủy
• Thâm trầm, kín đáo. Hay suy nghĩ xâu xa, đa sầu, đa cảm. Chiết giảm phúc 
thọ. Chủ sự chết chóc, tang thương, sầu thảm.
• Cung Điền trạch hay cung Tài bạch có Tử tọa thủ rất có tiền bạc, quí vật 
chôn giấu, lại là người cần kiệm, biết giữ của.

MỘ: Thổ
• Ngu si đần độn, u mê. Chủ: sự nhầm lẫn, sự chôn cất.
• Cung Phúc đức, an tại Tứ Mộ có Một tọa thủ: rất rực rỡ tốt đẹp. Trong họ có 
âm phần đã kết phát, ba bốn đời giàu sang vinh hiển.
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TUYỆT: Thổ
• Chủ: sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn. Làm bế tắc mọi công việc. Chiết giảm phúc 
thọ.
• Cung Mệnh có Tuyệt tọa thủ: khôn ngoan, đa mưu, túc trí.

THAI: Thổ
• Ngu dốt, mê muội, hay nhầm lẫn, a dua, chơi bời. Chủ: sự giao hợp, thụ thai, 
sinh nở.
• Thai tọa thủ tại bất cứ cung nào, gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều Sát 
tinh, Bại tinh, hội hợp: mới lọt lòng mẹ đã đau yếu, quặt quẹo: thường là sinh 
thiếu tháng

DƯỠNG: Mộc
• Chăm chỉ, cẩn thận. Chủ: sự phù trì, nuôi nắng, chăn giắt. Tọa thủ tại cung:
• Mệnh: được nhiều người yêu mến. Nuôi súc vật rất dễ dàng.
• Thân: có nhiều con.
• Phúc đức hay Mệnh: làm con nuôi người khác.
• Tật ách: gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp: có nhiều bệnh tật, đau yếu lâu 
khỏi.
• Tử tức: có con nuôi.
• Huynh đệ: có anh chị, em nuôi.
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1. Chỉ bối = Trường sinh

2. Hàm trì = Mộc dục

3. Nguyệt Sát = Quan đới

4. Vong Thần = Lâm quan

5. Tướng tinh = Đế vượng

6. Phan An = Suy

7. Tuế Dịch = Bệnh

8. Tức Thần = Tử

9. Hoa Cái = Mộ

10.Kiếp Sát = Tuyệt

11.Tai Sát = Thai

12.Thiên Sát = Dưỡng

"Dần Ngọ Tuất Tướng Tinh an ở Ngọ
Thân Tý Thìn Tướng Tinh an ở Tý
Tỵ Dậu Sửu Tướng Tinh an ở Dậu
Hợi Mão Mùi Tướng Tinh an ở Mão"



BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SONCHU.VN

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

C H U  Đ Ị N H S Ơ N

P 4 0 1  S Ố 2 1  L Ô 1 B  Đ Ư Ờ N G T R U N G Y Ê N 1 1 A ,  C Ầ U G I Ấ Y H À N Ộ I

0 5 6 6 . 0 9 . 7 7 7 7

C H U D I N H S O N @ G M A L . C O M

H T T P S : / / S O N C H U . V N

mailto:chudinhson@gmal.com

